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REGULAMENTUL CAMPANIEI de promovare  
pentru creditul de investitii imobiliare  

 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR 
 
Organizatorul campaniei de promovare a creditului de investitii imobiliare Creditul Independentei (denumita in 
cele ce urmeaza „Campania”) este First Bank S.A., cu sediul in Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, Sector 1, 
Bucuresti (denumita in continuare „Banca” sau „Organizatorul”). 
 
Participantii la Campanie au obligatia sa respecte prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei 
(denumit in continuare „Regulamentul’).  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si de a suspenda si/sau 
inceta desfasurarea acestuia, dar nu inainte de a anunta participantii prin afisare pe site-ul www.firstbank.ro, cu 
minimum 24 ore inainte. 
 
 
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI  
 
Campania de promovare se desfasoara in orice sucursala, inclusiv in Video Banking, pentru credite de investitii 
imobiliare, dar si pentru refinantarea unor credite de investitii imobiliare acordate de alte institutii bancare. 
 
 
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
Campania incepe la data de 15 martie 2022, ora 00:01, ora Romaniei, urmand a se desfasura pana la data de 
30 aprilie 2022, ora 00.00. Beneficiarii ofertelor vor fi doar participantii care au aplicat pentru un credit de 
investitii imobiliare (credite noi sau refinantare) in sucursalele First Bank sau prin Video Bank pana la data de 
30 aprilie 2022, ora 00.00. Organizatorul isi rezerva dreptul sa hotarasca unilateral, in orice moment, incetarea 
Campaniei, cu informarea in prealabil a participantilor (cu minimum 24 de ore inainte), prin publicarea unui 
anunt pe site-ul www.firstbank.ro. 
Creditelor acordate in cadrul prezentei Campanii le vor fi aplicabile prevederile prezentului Regulament, pana 
la acoperirea integrala a acestora, chiar daca Regulamentul inceteaza la o data anterioara. 
 
 
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE SI PRODUSUL PARTICIPANT  
 
La aceasta Campanie de promovare pot participa gratuit toate persoanele fizice care au varsta minima de 18 
ani impliniti si contracteaza de la First Bank un credit de investitii imobiliare sau un credit de refinantaree a unui 
credit de investii imobiliare acordat de alte institutii financiare.  
Participantii au posibilitatea sa acceseze mai multe credite in cadrul acestei campanii.   
Participantii la campanie vor putea beneficia de produsele pentru care au aplicat doar daca indeplinesc cerintele 
de eligibilitate stabilite de Banca prin normele sale interne. Informatii cu privire la creditul de investitii imobiliare 
se pot consulta aici. 
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor prezentului Regulament. 
 
 
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 
 
La contractarea creditelor, Banca va suporta costurile notariale aferente constituirii initiale a garantiilor 
imobiliare aferente contractelor de credit incheiate cu Banca, in limita a 2.000 RON. Costurile pot include: 

- Eliberare extraselor de carte funciara pentru autentificare 
- Onorariu notar pentru autentificare contract de ipoteca  
- Alte costuri aferente intabulaii ipotecii in cartea funciara (taxe ANCPI)  
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NOTA: Costurile nu cuprind sumele aferente rectificarilor/completarilor/modificarilor ulterioare Costurile 
notariale se vor achita de catre Banca exclusiv in baza chitantelor si facturilor emise de catre biroul 
notarial/societatile notariale pe numele Bancii.  
 
 
SECTIUNEA 6. LITIGII 
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania de promovare a creditului imobiliar se 
vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti competente din Bucuresti. 
 
 
SECTIUNEA 7. INTRERUPEREA CAMPANIEI   
 
Campania de promovare va putea inceta in caz de forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, 
din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie si/sau prin decizia Organizatorului, 
dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.firstbank.ro 
 
  
SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
Regulamentul Oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind disponibil pe 
intreaga durata a Campaniei Promotionale accesand site-ul www.firstbank.ro. 
Regulamentul Oficial poate fi, de asemenea, tiparit la cererea expresa a solicitantului la unitatile teritoriale ale 
Organizatorului. 
 
Orice modificare a regulilor de participare la Campania de promovare a creditului imobiliar, a mecanismului, a 
perioadei validitatii promotiei vor fi anuntate pe site-ul www.firstbank.ro cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea 
in vigoare a modificarilor. 
Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial. 
Regulamentul Oficial este completat de: 
- Conditiile Generale de Afaceri ale First Bank S.A. pe care fiecare participant le-a primit si le-a acceptat la 
momentul inceperii relatiei contractuale cu Banca; 
- Contractul de credit semnat de fiecare participant. 
 
 
Nota: Din punct de vedere informatii generale cu privire la creditul de investitii imobiliare; First Bank S.A. a 
inclus mai jos exemplu privitor la modul de calcul DAE.   

 *Exemplu reprezentativ pentru creditul de investii imobiliare cu dobândă variabilă. 

Client cu venituri încasate în conturi First Bank - este calculat pentru un credit cu valoarea de 232.500 LEI, pe 
o perioadă de 360 luni, cu rambursare în rate lunare egale, cu o rată a dobânzii anuale de 3.47 % (IRCC la 3 
luni = 1.17 % + marja fixă a băncii = 2.3 %), luând în considerare valoarea comisionului de analiză, valoarea 
comisionului de cont curent, asigurările de viață cu valoare lunară estimativă de 26.65 LEI și de imobil cu 
valoare anuală estimativă de 275 LEI (pentru o valoare a garanției de 275.000 LEI), taxă evaluare imobil adus 
în garanție 450 LEI, taxă formalități de publicitate imobiliară 123.25 LEI și taxă înregistrare în Registrul National 
de Publicitate Mobiliara a garanțiilor 87.60 LEI, DAE = 3.93 %. 
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